
والذي ما يأكل أنقص من الذي  ،األكل صفة كمال يف املخلوق :يدنا ال تستلزم نقصا يف اخلالق مما لو قيلقيوت

 ،فهل تثبتوا هللا ؟ ال ؛والنوم صفة كمال للمخلوق ؛كل اإلنسان إذا مرض واعتلت صحتهأوهلذا ال ي ؛يأكل

ولذلك إذا كمل املخلوق  ؛ألا صفة نقص وهي يف نفس الوقت يف املخلوق صفة نقص ؛ما نثبتها هللا ،ال :قلنا

فهو أيضا ال حيتاج لألكل لبقائه األكل أما  ؛ال ال؟ ما حيتاج إىل نوم لكمال حياتهإيف اجلنة ما حيتاج إىل النوم و 

يدل على  حدث ما كلم اهللاقول احلاصل أن  نعم؟ أي نعم ؛ لكنه حيتاج إىل األكل للتلذذ والتفكه به ؛ألنه خملد

   وأنه بصوت. ،مسموع تعاىل  أن كالم اهللا

 ما تقولون ؟ نعم هي اليت يتكلم ؟هل احلروف اليت نطق اهللا ا هي احلروف اليت يستعملها الناس يف لغامبقينا  

ما ميكن أن نقول إن تصويت  ؛لكن كيفية أدائها والصوت ا هذا هو الذي ال يشبهه شيء ؛الناس يف لغام ا

   أما احلروف فهي احلروف. ؛ألن اهللا ليس كمثله شيء هذا ما جيوز؛ اهللا ذه الكلمات كتصويت اإلنسان

 عقلوه    من بعد ما  ثم يحرفونه(( ال ال؟ لقوله: إأن هؤالء اليهود قد حرفوا كالم اهللا و  :ويستفاد من هذه اآلية

.((  

 والتحريف بعد ؛ألم حرفوا بعد ما عقلوا بعد ما عقلوه ؛ان قبح حتريف هؤالء اليهودالفائدة أظنها السابعة: بي

لكن اإلنسان العامل الذي عقل  ؛ال ال؟ ألن اإلنسان اجلاهل قد يعذر جبهلهإعقل املعىن أعظم و  العقل، بعد

  مع علمه ا فهو أعظم جترأ على املعصية السالمة ألنه نسأل اهللا ـ والعياذ باهللا ـ الشيء يكون عمله أقبح 

وهل هذه األمة ارتكبته؟ نعم  ياولد  ؛وأن ذلك من صفات اليهود ؛. وفيه أيضا دليل على قبح حتريف كالم اهللا

وكذلك معىن ال  ؛غري القرآن لفظا لو غري أطلع عليهأن يألنه ما ميكن  ؛ارتكبته لكن التحريف اللفظي حمفوظ

ميكن أن يغري معىن ويستقر على املعىن احملرف بل البد أن يقيض اهللا من علماء املسلمني من يبطل هذا املعىن 

وجد من حرف هذا الكتاب من حرف كالم اهللا وجد أناس متعصبون حيرفون اآليات إنه ويرده، لكن املهم 

حيرفون اآليات على وجه مستكره كيف  م ـوعنه اعفا اهللا عنـ حسب مذاهبهم حىت إنه جتد بعض العلماء 

نعم؟ وإذا شئت األمثلة على هذا فراجع كتب الفروع يف الفقه وراجع أيضا كتب األصول يف ينطقون ذا الشيء 

عندهم يف تفسري القرآن  ،ومن أعظم امللل أو من أعظم الطوائف حتريفا الروافض ؛العقيدة جتد التحريف العظيم

فهم وغريهم من من ابتلي ذه البلية حيرفون   ؟نعم ـ نسأل اهللا العافيةـ يعة فظ ة،كبري   ،ريفات عظيمةوالعياذ باهللا حت

  طيب،  ؛كالم اهللا من بعد ما عقلوه 



أن هؤالء اليهود حرفوا بعد العقل وهم يعلمون أن فعلهم منكر  :أيضا منها يستفاد )) وهم يعلمون ((يقول: 

العلم بأن هذه الطريقة حمرمة ومع  :واملنكر الثاين ؛التحريف بعد عقل املعىن :ألولفاجتمع فيهم منكران: املنكر ا

  ذلك حرفوها.

  طيب تعرفون شيئا م ما حرفوه لفظا؟  

  قوهلم حنطة . :  الطالب

على  فدخلوا يزحفون )) ادخلوا الباب سجدا ((وقيل  ؛حنطة :فقالوا )) قولوا حطة (( :قيل هلم:  الشيخ

يف التوراة أنزل احلكم بالرجم على  ؛تطبيقا حرفوا تطبيقا و حتريف لفظا ومعىن وكذلك أيضا  ،فهذا حتريف ؛أستاهم

ويركب الزاين والزانية على محار   جعلوا بدل هذه احلكم إنه تسود وجوههم ،وهم حرفوه ؛الزاين إذا كان حمصنا

هم و  {املاء يناديك رمبا نومك يكفي } ؛خر و يطاف م يف األسواق وهذا يكفيلآلأحدمها وجه مقلوبني 

   حرفوا مع أن نص الرجم موجود يف التوراة أي نعم .

)) يف هذه اآلية يستفاد منها: توبيخ هؤالء  أوال يعلمون أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنونمث قال تعاىل: (( 

   ))؟ إن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون ((اليهود على التحريف يعين هم يف جهل 

  وهذا أيضا مشروع أن من يستحق التوبيخ فليوبخ وليس بذلك عدوانا عليه.؛ وفيها أيضا توبيخ من يستحقه 

    .))  يعلم ما يسرون وما يعلنون ((لقوله:  ؛إثبات عموم علم اهللا :وفيها من الفوائد 

يتضمن الوعيد على املخالفة ؟ أي ألن كون اهللا يعلم ما يسر أين من  ؛وفيها أيضا الوعيد على خمالفة أمر اهللا 

واعلم أن اهللا يعلم ما في وما يعلن اإلنسان ال شك إنه وعيد يعين احذر أن يعاقبك اهللا فقال اهللا تعاىل: (( 

  )).أنفسكم فاحذروه واعلموا أن اهللا شديد العقاب 

  .............: الطالب

   ونعود إىل ما نسينا . ؛ه أربع فوائد من اآلية هذهطيب على كل حال هذ نعم: الشيخ 

  )) إىل آخر اآلية. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قال: ((

كما قال يف أول السورة عن   )) إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ((لقوله:  ؛يستفاد منها أن يف اليهود منا فقني 

  .))  آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكموإذا لقوا الذين آمنوا قالوا املنافقني: (( 

  من أين تؤخذ يا آدم؟ در؛اعهم الغطبأيضا دليل على أن من سجايا اليهود و  اوفيه 

  )) وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا (( : الطالب 

  وجه؟  الشيخ :



   ......:الطالب 

  واخلديعة . درهي طبيعتهم الغ الباملؤمنني و  نوع من الغدر در،يعين أن هذا النوع نوع من الغ:  الشيخ

  الفائدة الثانية أن فيهم منافقني.

وإذا خال بعضهم إلى بعض قالوا ((  ؛ لقوله:الفائدة الثالثة : أن بعضهم يلوم بعض حينما يرجعون إليهم

  )). أتحدثونهم بما فتح اهللا عليكم

ال ال؟ وال شك أن العلم فتح يفتح اهللا إو  )) ح اهللا عليكمبما فت ((لقوله:  ؛الفائدة الرابعة: أن العلم من الفتح

  به على املرء من أنواع العلوم واملعارف ما ينري به قلبه فهو فتح.

ليحاجوكم به عند  ((لقوله:  ؛مةايوم القي سبحانه وتعاىل الفائدة اخلامسة: أن املؤمن والكافر يتحاجان عند اهللا

  .))  ربكم

أفال  ((من أين تؤخذ؟  ؛الفائدة السادسة: سفه هؤالء اليهود الذين يتخذون من صنيعهم سالحا عليهم  

 ،فاصنع ما شئت على نفسك على األقل إذا مل تستح سالح ؟كيف حتدثهم شيء هو سالح عليك  ))؟تعقلون

ألم يقولون آمنا  ؛الرسول حق على األقل إذا كنت ال تريد اإلميان بالرسول صلى اهللا عليه وسلم فال ختربهم أن

  يعين أن الرسول حق ولكنهم والعياذ باهللا مستكربون منافقون. 

توبيخ هلم على هذا الفعل وأنه جيب  )) أفال تعقلون ((ألن قوهلم:  ؛دليل على الثناء على العقل واحلكمة اوفيه

 ال، ط عشوابا هو بس ميشي خم ؛على اإلنسان أن يكون عاقل ما خيطو خطوة إال وقد عرف أين يضع قدمه

ف و ما يفعل إال ويش ؛ف ويش النتيجة من الكالمو اإلنسان ينبغي أن يكون يف أموره كلها ما يتكلم إال ويش

) أما كون اإلنسان يتكلم خط عشوا من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمتنتيجة الفعل ( 

موضع املسألة إذا كان فيه فوائد ثاين عندكم ال بأس  ؛ا مجاعة؟ نعموال يهمه النتائج هذا خالف العقل واضح ي

   حبث .

  كفرهم بالرسول عليه الصالة والسالم عن علم : الطالب

    أتحاجونهم بما فتح اهللا  ((لقوله:  ؛أي نعم أن كفرهم بالرسول عليه الصالة والسالم عن علم:  الشيخ

   وهلذا صاروا مغضوبا عليهم حيث خالفوا احلق مع علمهم به . )) عليكم

كالمهم هذا يقول بعضهم لبعض كيف نأخذ الفائدة من   )) يحاجوكم به عند ربكم ؛ ((شيخ؟ نعم : الطالب  

  ؟



 الإعليه لكن ما أدري أنت حاضر و  ايف التفسري شاهد أيضاوذكرنا  ؛معلوم ألن اهللا ما ذكره إال مقرا له: الشيخ 

   )).  مة يفصل بينكمالن تنفعكم أرحامكم وال أوالدكم يوم القي من قوله تعاىل: ((  ؛نعم؟ ال

  .)) ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماني وإن هم إال يظنون قال : ((

أميون ال يعلمون بقوله: ((  ؛ومن يقرأ وال يفهم ،أن األمية يوصف ا من ال يقرأ :يستفاد من هذه اآلية 

  . ةقراء )) أماني (()) ومعىن  الكتاب إال أماني

ال وصف ثناء؟ وصف عيب يف إألن األمي وصف عيب و  ؛الفائدة الثانية: ذم من ال يفهم معاين كتاب اهللا

ألن فيها زيادة إثبات رسالته صلى اهللا عليه  ؛فإا وصف كمال ؛األصل إال يف الرسول عليه الصالة والسالم

  وسلم.

)) وصحيح  وإن هم إال يظنونلقوله: ((  ؛يفهم املعىن فإنه ال يتكلم إال بالظن دليل على أن من الوفيه أيضا 

فإذا تكلم يف احلكم الشرعي  ؛يقرأ القرآن من أوله إىل آخره لكن ما يفهم معناه أنىن العامي عالذي ما يفهم امل

احلقيقة ما يعلم وال ميكن أن يعلم إال إذا فهم ألنه يف  ؛ليت دل عليه الكتاب فإمنا كالمه عن ظنامن أحكام اهللا 

  املعىن. 

وأنه من صفات اليهود وهذا موجود كثريا عند بعض الناس الذين حيبون  ،وفيه دليل أيضا على ذم احلكم بالظن

  رمبا أفىت مبا خيالف القرآن والسنة وهو ال يعلم. و  ،جتده يفيت بدون علم ،أن يقال عنهم إم علماء

  هذا أن املقلد ليس بعامل ؟  هل نأخذ من

  .أي نعم: الطالب 

  ويش السبب ؟ : الشيخ 

  ؛يفهم الألنه  :  الطالب

إن العلماء  :وقد قال ابن عبد الرب ؛ما يفهم املعىن حقيقة املقلد ما يفهم فليس بعامل أي نعم ألنه : الشيخ 

هنالك أنه نسخة من  ما غالبا  ؛أمجعوا على أن املقلد ال يعد يف عداد العلماء هو صحيح ما هو بعامل املقلد

 ،وليس معىن ذلك أننا نذم التقليد مطلقا ؛ألن الكتاب ما ينسى لكن هو قد ينسى ؛منه ضبطكتاب والكتاب أ

 ؛جز عن االستدالل إذا كان ال يعلم وجب عليه التقليدالتقليد يف موضعه هو الواجب ومىت يكون موضعه؟ إذا ع

الذي ما يعلم وظيفته السؤال وإال ماذا  ))فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون بالبينات والزبرقوله تعاىل: (( ل

   .؟ يصنع

  ظنية ؟ أا شيخ  حكم الظن موجود يف بعض األحاديث  الطالب:



  . علمية علم هال، هذ  : الشيخ 

   أحاديث اآلحاد ظنية ؟ :  الطالب

وما هو معىن العلم أنك  ؛علمنك مأمور بان حتكم بألالثاين إنه علم و  ؛ليست ظنية كلهاآحاد أوال  ،ال : الشيخ 

لكين مأمور بأن أحكم يف هذه  ؛أصبت الصوابأظن أين  ألن كونه ظين مبعىن إين ؛تعرف إنك أصبت الصواب

  إذا فهذا علم . ؛ر بهترجح عندي فأنا مأمو  ما احلال

  ؟ دليل ظينال: الطالب 

جمتهد واضح؟ لكن كوين أحكم  ألين ؛ال، الدليل ظين لكن ويش معىن ظين ؟ يعين ما أتيقن أين أصبت : الشيخ 

لكن كوين أنين أتيقن أين مصيب هذا ما ميكن أتيقن إين  هذا علم؛ ري؟ هذا علم،صبه إذا ترجح عندي ويش ي

))  الصيام        كتب عليكم )) ومثل: ((  حرمت عليكم الميتة مصيب إال يف أمور قطعية الداللة مثل: ((

   )) وما أشبه ذلك. لكم نصف ما ترك أزواجكم))  ومثل: ((  ال يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ومثل: ((

  مور عامة؟لألال إستدالل باآلية لألمور الشرعية و اال؟ نعم. شيخ الطالب :

  أي آية؟   : الشيخ 

  )).. . فاسألوا أهل الذكر((: الطالب

  عامة. : الشيخ  

  أي شيء ال يعرفه اإلنسان يسأل عنه؟  :الطالب 

هذا ويقول يا ولد هو حلو ؟  بس عاد} ال تسوي مثل البدوي يشرب املوية{.......يسأل عنه نعم : الشيخ 

  ، نبدأ بدرس جديد اآلن مايصلح 

  الكتاب؟  ....آخر يف  بني هللالدنيوية ا عامةالمور األشيخ؟ نعم. السؤال يف : الطالب 

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم   )) وقال: (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلموننعم يف آيتني: ((  : الشيخ 

: الطالب ))  بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم (( ؛)) بالبينات والزبرال تعلمون 

   ايش إعرابه؟ بالبينات والزبر 

إنه بالبينات والزبر قوله وحيتمل  ؛يعين إن كنتم ال تعلمون بالبينات والزبر بال....بالبينات والزبر متعلق :  الشيخ

 ؛إمنا هو إذا مل يدخل يف إذا مل تشمله اآلية لفظا فهي تشمله معىن ؛الذكر بالبينات والزبرمتعلق بأهل الذكر أهل 

  كل شيء ما تدري عنه فاسأل عنه.   ؛تشمله معىن بالقياسبالقياس، يعين 

  تشمل هذه اآلية األشياء الدنيوية؟ : الطالب



فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال آيتني: (( بلى، يستدل ألننا قلنا إذا كانت ما تشمله اآلية مطلقة يف : الشيخ 

)) فهمت؟ فاألوىل مطلقة  فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون بالبينات والزبر)) ويف آية ثانية: (( تعلمون

اآلن  ،وهذه طريقة اآلن ؛إذا قلنا إن اآلية ما تشمل األمور الدنيوية باللفظ فهي تشملها بالقياس ؛والثاين مقيدة

  ؟يعرف الطريق خارج يسافر مثال مكة وما يعرف الطريقما  مثال الذي

  .؟حنن مؤمنني بذلك يا شيخ حنن حنمل اآلية على هذا   الطالب:

   نعم حنمل اآلية إما بشمول لفظي أو بشمول معنوي وهو القياس.: الشيخ 

  مرتبة بني التقليد واالجتهاد ؟  الطالب : هل يف

  مرتبة وهو االجتهاد يف مذهب معني . ق يفيعين إن كان االجتهاد املطل: الشيخ

  ؟   معني جمتهد و مقلديف مذهب  يعين : الطالب

  ري جمتهد ومقلد جمتهد يف بعض األشياء ومقلد يف بعض األشياء.صكن يأي مم: الشيخ

التقليد وفيه شيء  ىسميلكن بعض الناس يف التقليد واإلتباع بعضهم يقول فيه فرق يعين فيه شيء   الطالب:

  سمي إتباع ؟.ي

ال، إذا كان من غري دليل فهو تقليد يعين قبول قول الغري بدون دليل هو تقليد وإذا كان بدليل فليس : الشيخ 

بل  ؛ما يصح أن نسميه تقليد ،الرسول عليه الصالة والسالم تقليدا ناسمي إتباعنوهلذا ال يصح أن  ؛بتقليد

ألن قوله صلى اهللا  ؟)) ملاذا  تم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللاقل إن كن نسميه إتباعا كما قال اهللا تعاىل: ((

  . عليه وسلم وسنته دليل قوله وسنته دليل

  ؟  يكون مقلد أو يكون. . الدليليتبع الذي إذا :الطالب

  .اوليس مقلد امتبع يكون ال،ال، : الشيخ

  ؟ فيه فرق فيه مرتبة : اذا الطالب

 ؛فرق باملعىن املقلد هو الذي يكون من ال جيب قبول قوله يتبع من ال جيب قبول قولهال ما فيه مرتبة فيه : الشيخ 

  واملتبع هو الذي يتبع من جيب قبول قوله . 

  ؟إذا هو اتهد: الطالب

هو هذه اتهد حيكم بالدليل والدليل من أين يصدر؟ من الرسول صلى اهللا عليه وسلم من الكتاب : الشيخ

نفسه من  بوأما الذي ال يستطيع أن يعرف ذلك  ؛يسمى متبعاو  ،فالذي حيكم بذلك يسمى جمتهدا ؛والسنة

  . اكتاب اهللا وسنة رسوله فإنه يسمى مقلد



تعرفه من  الهذا املنكر ال تفعله إذا لو أنت تعرفه املنكر ما يفعل لكن   ه أشياء منكر ؛ فيشيخ؟ نعم: الطالب

   تسأل؟

تسال الذي يعرفه نعم؟  الكالم لو أنك تعرفه منلكن يفعل هذا املنكر ما تفعله ال أنك تعرفه، املنكر ما: الشيخ

   أي نعم.

  شيخ نأخذ من اآلية القراءة بدون فهم معاين القرآن فيه شبه باليهود ؟.: الطالب

ا هلؤالء اليهود من هذا أن اإلنسان الذي يقتصر على جمرد القراءة يكون مشا :ذ منها هذايؤخميكن : الشيخ 

طبقه كما كان الصحابة نالوجه وهذا ذكرناه فيما سبق يف التفسري أنه جيب علينا أن نقرأ كتاب اهللا ونتدبر معناه و 

   رضي اهللا عنهم يفعلون ذلك.

                  هل هي من العلم ؟ )) ال يعلمون الكتاب إال أماني (( :ماين من العلم قالاألشيخ هل : الطالب  

ستثناء ن االإ ،وبعضهم يقول إن االستثناء هنا منقطعلفظه؛ من العلم يعين علمت  ، القراءةأي القراءة: الشيخ

                                       ألن معرفة اللفظ نوع من العلم . ؛لكن الصواب أنه متصل وال مانع ؛عىن إال مبعىن ذاكمنقطع وامل

  إعرابه؟   ويش يكون إعراب أماين؟: الطالب

  أماين مسلط عليها ال يعلمون فالكتاب مفعول أول وأماين مفعول ثاين: الشيخ

  خرب....: الطالب

      ....مفعول ثان:نعم نعم الشيخ

فويل للذين يكتبون قال اهللا تعاىل: ((  ؛درس اليوم ؟ نعم )) هذا مبتدأ فويل للذين يكتبون الكتابقال : (( 

وجاز  وهي املبتدأ ؛هذه كلمة وعيد يتوعد اهللا تعاىل من اتصفوا ذه الصفة ))فويل(())  الكتاب بأيديهم

  ن؟ بذلك عبد الرمح  ربنااالبتداء ا وهي نكرة خي

  .ثاين خرب جار وجمرور: الطالب

  ؟ اهذ الما عندك إ ؛رجل يف البيت ما صح :لو قلت ما يكفي هذا، : الشيخ

   ؛نكره خمصصة  ؛نعم: الطالب 

 ما هي صفة هلا؛ هي خرب مبتدأ )) للذين (( ؛ نعم؟خرب مبتدأ )) للذين ((ال  ))؛ لذينل ((ويش هو؟ : الشيخ

   ؟خرب )) للذين (( الطالب:

 ؛فمعىن ذلك إن مناط اجلواز اإلفادة ؛تفد ملما  ؟ابن مالك ويش يقول ؛ما تقولون ألا أفادت ؛ نعم: الشيخ

قد أفادت  يأما هذا املعىن اخلاص هلا فيقولون ألا وعيد فه ؛فويل لفالن مثال أفادت ؛يكفي أن نقول: أفادت



والوعيد يفيد أي  ،االبتداء أا وعيد وغس الذيفأما قوهلم هنا  ؛ويقولون يف مثل سالم عليكم ألا دعاء ؛الوعيد

للذين يكتبون الكتاب  (())  فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اهللا((    نعم.

مبعىن املكتوب وفعال مبعىن مفعول تأيت يف اللغة العربية كثريا وهلا أمثلة منها؟  )) الكتاب ((قوله:  )) بأيديهم

  عىن مصروط . الصراط مبمبعىن مبين، و  اءبن ،وغراس مبعىن مغروس ،فراش مبعىن مفروش

 ؛إذ أن الكتابة ال تكون إال باليد ؛هذا اجلمع مفعول مؤكد للفعل )) يكتبون الكتاب بأيديهم ((طيب قوله: 

بأيديهم بعد ما كتبوه  )) ثم يقولون (( ؛يعين يكتبون بأيديهم ال يأمرون غريهم هم مباشرون هذه اجلناية العظيمة

من عند  ((وقوهلم:  ؛أعوذ باهللا نزل من عند اهللا نعم؟ )) من عند اهللايقولون هذا  ((وعرفوا أنه من صنع أيديهم 

 )) ليشتروا به ثمنا ((التعليل:  ؟ملاذا؛ ألن الكتاب الذي يأيت من عنده فهو كتاب اهللا  ؛أي كتاب اهللا )) اهللا

ا اسم وذ ،للتنبيههاء  )) هذا ((مبتداء مبين على السكون  ؟ أي نعم؛وخرب )) مبتدأ هذا من عند اهللا ((قوله: 

  . ار وجمرور متعلق مبحذوف خرب مبتدأج )) من عند اهللا ((و ؛إشارة مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ

 ((      والالم الداخلة على الفعل تكون للتعليل مثل: ))  ليشتروا به ((الالم للتعليل  )) ليشتروا به ((وقوله : 

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا (( ))  ليكون لهم عدوا وحزنا(( وتكون للعاقبة مثل قوله:  )) ليشتروا به

ألن الفعل يريد يتعدى  ؛)) أي يريدون أن يطفئوا يريدون ليطفئوا نور اهللاوتكون زائدة مثل: ((  ؛)) وحزنا

)) وتأيت لتحقيق النفي وتسمى الم  لينفق ذوا سعة من سعتهوتأيت لألمر مثل: ((  ؛بنفسه بدون حرف اجلر

فصار الالم املتصل باملضارع صار ؛ ))  يكن اهللا ليغفر لهم)) (( مل  وما كان اهللا ليعذبهماجلحود مثل: (( 

النحو؟ يقولون: النحو راضون بف أنكم و أشأنا وال نرتكها؟ لكين  اوهذه من, حتبون هذ ؛تكون على مخسة أوجه

 ؛الالم الداخل على فعل املضارع هلا مخسة أوجه :إذا نقول ما نبغي أن نكثر امللح؛ يف الكالم كامللح يف الطعام

  ؛الالم هنا ليشرتوا به الم التعليل يكتبونه ويقولون هذا من عند اهللا يزيفون هلذا الغرض

  ...... :الطالب

  أيهم؟  :   الشيخ

  الالم ....: الطالب

  ؟))  ليشتروا به ((الم هذه للتعليل الالشيخ : 

   الم اجلحود؟: الطالب

  الم اجلحود. :الشيخ 

  .........؟ الطالب:



  نعم الصحيح أا للوعيد ما هي للتعليل نعم.  :الشيخ 

  ما عليه دليل ؟.....: الطالب

لكن  ؛يشرتون :أصل يشرتوا أصلها )) ليشتروا به (())  ليشتروا به ثمنا يقول: ((ما عليه دليل  :الشيخ 

  ال يأخذوا؟إأي يبيعوا و  )) يشتروال (( :قوله ؛ طيبحذفت النون ألن الفعل منصوب بأن، التقدير: ألن يشرتوا

  يأخذوا الطالب:

  ؟وشرى :الشيخ  

  .باع: الطالب 

وباع مبعىن  ؛وحقيقة شرى يعين أعطى مبعىن باع ؛م اآلن شرى أي اشرتى أخذهدعن ةلكن العامباع ، :الشيخ 

ال ال؟ وفعل من إصار ابتاع يعين افتعل من شرى وافتعل من باع هي اليت مبعىن األخذ و  ؛وابتاع مبعىن أخذ ؛أعطى

 ((       ))  ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهللاقال اهللا تعاىل: ((  ؛ومن باع مبعىن أعطى ىشر 

لعوض عوض الشيء يسمى مثنا أي ليأخذوا به )) الثمن ا  ليشتروا به ثمنا قليال  مبعىن يبيع. طيب (( )) يشري

ما هو هذا  ؛ومعلوم الكثري يف الكمية وال يف الكيفية ؟ يف الكمية ،أي ضد الكثري ضد الكثري  )) قليال ((مثنا. 

 ؟من عند اهللا ألجل أن يداروا به عباد اهللا نعم الربهانيكتبون  ؛الثمن القليل ؟ هو الرئاسة واجلاه وما أشبه ذلك

عليهم ولكن كل هذا   ......عشان الناس يف حتليل حرام أو إسقاط واجب أو تزلف لرئيس أو ما أشبه ذلك

)) مهما حصل يف الدنيا من رئاسة وجاه  قل متاع الدنيا قليلقال اهللا تعاىل: ((  ؛األمر الذي حصل مثن قليل

صحيح الذي رواه أمحد من حديث مستورد قال النيب عليه الصالة والسالم يف احلديث ال ؛ومال وولد فهو قليل

من أوهلا  ،) من الدنيا أي دنيا ؟ كلها لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيهابن شداد: ( 

مرت تقريبا موضع  ؟منه ءلسوط ويش جيياوآخرها برئاساا وأمواهلا وبنيها وقصورها وكل ما فيها موضع سوط 

بل تؤثرون الحياة الدنيا واآلخرة خير وهلذا قال اهللا تعاىل: ((  ؛إذا الدنيا قليلسوط خري من الدنيا وما فيها 

ال إ)) أنت إذا ارتقيت بعلمك درجة واحدة خري لك من أن تكون فوق قمم الرؤوس على وجه دنيوي و  وأبقى

 ليشتروا به ثمنا قليال.(( لكن ما عند اهللا سبحانه وتعاىل يبقى وال يزول ؛كل هذا سيزول  ،ال؟ ألن كل هذا يزول

 (( .  

باألول أطلق يعين هنا اآلية ما فيها تكرار  ؛)) اجلزاء بقدر العمل فويل لهم مما كتبت أيديهممث أكد فقال: (( 

  فويل لهم مما كتبت أيديهم((  هذا مطلق ويل ما ندري ويش قدر هذا الويل قال:  )) فويل للذين يكتبون ((

)) وويل هلم مما  وويل لهم مما يكسبون (( ؛أيش؟ قدر ما كتب قدر ما كتبوا)) يقول هذا الويل على قدر 



مث ما  ؛ال ال؟ يعذبون بهإهذا املتاع القليل أو الثمن القليل الذي كسبوه يعذبون به و  ؛يكسبون على هذه الكتابة

زرها ووزر من  عمل من سن في اإلسالم سنة سيئة فعليه و   مة يعذبون به (اينتج من إضالل اخللق إىل يوم القي

كتبوا   ـ  أعوذ باهللاـ لكن  عندنا يف األمة اإلسالمية كتبوا بأيديهم وقالوا هذا خري مما عند اهللا  ؛مةا) إىل يوم القي بها

وأتوا بصالة تسمى صالة الفاتح وقالوا هذه خري من  ؛كتبا يسموا الكتاب األخضر وقال هذا أحسن من القرآن

كالمهم هذا يتضمن أن ما    ، يعينيعين ما قالوا ليتهم قالوا هذا من عند اهللا ـ أعوذ باهللاـ  تالوة القرآن ستمائة مرة

أخبث من هؤالء اليهود صاروا أخبث من  ـ والعياذ باهللاـ صاروا  ـ والعياذ باهللاـ كتبوه خري مما جاء من عند اهللا 

ألن يف هذه اآلية فوائد عظيمة  ؛القادم )) الفوائد إن شاء اهللا يف الدرس وويل لهم مما يكسبون اليهود. ((

  . وقالوا من مجلة كذم .سؤالك يا أخ؟  ؛تتعلق ذه األمة وخصوصا يف علمائهم

  )) هل يشمل املال؟ ليشتروا به ثمنا قليال قوله : ((: الطالب

   نعم؟ ؛يشمل كل ما يف الدنيا من مال وجاه ورئاسة و غريهاإال  :الشيخ 

  .......؟بني القليل والضعيف مالفرق الطالب:

ولكن ما مينع أن  ؛والضعيف يكون يف الكيفية هذا معروف ؛املعروف إن القليل إنه يكون يف الكمية  :الشيخ 

   يستعمل يف املعىن هذا وهذا .أن و  الغايةهلذا  يكون قليال

يستدلون حبديث أن الرسول صلى اهللا يف احلياة الدنيا اآلن يا شيخ اآلن كثريون من أهل الرتف والغىن : الطالب

  )؟ إن اهللا يحب أن يرى أثر نعمته على عبدهعليه وسلم قال: ( 

ألن آثار النعمة من أمهها  ؛طرو بالبا هلكن أثر النعمة بالشكر م ؛حيب أن يرى أثر نعمته عليه صحيح :الشيخ 

ماذا فعل قام حىت و  ؛من ذنبه وما تأخر وهلذا الرسول أنعم اهللا عليه غفر اهللا له ما تقدم ؛هللا عزوجلالشكر 

   ........وهذا أثر النعمة ما صحيح ) أفال أكون عبدا شكورا ( :رت قدماه وقالتفط

  )) ؟.  وال تنس نصيبك من الدنيايستدلون من اآلية ((  الطالب:

؛ يقول أنا وال تتمتع به على وجه مباح ال يعطيك اهللا ماال ؛أحسنت نصيبك منها يقول ال تنس نصيبك :الشيخ 

 شني وأجي احط فراشي شني ، وبييت شني وما أنا إال متزوج عجوز  مركيبلكن أحط ....شينة وأحط  مال عندي

حنن ما خنالف نرد عليهم حنن  ؛واقعدذكر ما هو صحيح ال تنس نصيبك من الدنيا ما قال اهللا خل الدنيا كلها 

   ؛نقول أقول لك هذا ترد عليهم به

  ؟  بعض اآليات ويشربوا .....هذه اآلية بعض الناس يكتبون : الطالب

   هذه إن شاء اهللا جتيء يف الفوائد.:  الشيخ



حنن لن متسنا النار إال  :اليهود بوا يقولونذ)) من مجلة ما قالوا وك وقالوا لن تمسنا النار إال أياما معدودة((    

هذا كالم  ؛فيها يعين الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه اأياما معدودة وبعد هذه األيام املعدودة خنرج وختلفون

 )) وقالوا لن تمسنا ((وهلذا أنكر اهللا عليهم .  ؟كيف هؤالء ما متسهم النار إال أيام معدودة  ؛باطل وأماين كاذبة

   متسنا تصيبنا .

مر واقع وليس معىن ذلك لو أن أحدا قال هذا قال شيئا وادعى أنه من عنده وليس من عنده ال خيرج عن األه وأن

  هذا الوعيد .

يعين ليس مثال يأمرون أو  ؛الفائدة الثانية : أن هؤالء الذين يكتبون الكتاب يكتبونه بأيديهم حتقيقا هلذا األمر

  .ةالنادا من غري مباون وإمنا يباشرون ذلك بأيديهم عتوا وعيلمح

أو مث يقولون هذا من عند اهللا؟ مث يقولون هذا  ؟الثالث هنا : الوعيد على الذين يكتبون الكتاب بأيديهم فقط 

  من عند اهللا نعم.

الرئاسة  الفائدة الثالثة: أم يفعلون ذلك من أجل،الفائدة  ما هي ......هذه ترى ،ال ؛الفائدة الثالثة: الرابعة

  )). ليشتروا به ثمنا قليال لقوله: (( ؛واجلاهاملال و 

ال ال؟ إ)) و  قل متاع الدنيا قليلالفائدة الرابعة: أن الدنيا كلها مهما بلغت فإا قليل كما قال اهللا تعاىل: (( 

أن موضع سوط أحدكم في الجنة خير من  وقد مر علينا يف حديث صحيح ( ؛قليل فهي مهما بلغت الدنيا

  ). الدنيا وما فيها

  )). فويل لهم مما كتبت أيديهملقوله: ((  ؛الفائدة اخلامسة: أن اجلزاء من جنس العمل

      الوعيد علة )) فإن هذا بيان للعلة  مما كتبت أيديهملقوله: ((  ؛الفائدة السادسة: إثبات العلل ومسببات

وىل إن اجلزاء من جنس ن الفائدة األأل ؛فائدة األوىلالوهذا غري  ؛والسبب أم كتبوا بأيديهم )) فويل لهم ((

  هم بقدر ما كتبوا.العمل فجزاؤ 

((        لقوله:  ؛الفائدة السابعة: أن عقوبة القول على اهللا بغري علم تشمل الفعل وما ينتج عنه من كسب حمرم

يعين  ؛اإلنسانمن الكسب فإنه يأمث فيه ما نتج عن احملرم  ،هذه دليل على أن احملرمف))  وويل لهم مما يكسبون

غش وهذا اليأمث اإلنسان بفعل احملرم ومبا كسبه منه فهمتم؟ مثال إنسان عمل عمال حمرما كالغش مثال فهو آمث ب

)).  وويل لهم مما يكسبونلقوله: ((  ؛فالفعل احملرم وما نتج عنه كله إمث ؛الكسب الذي أخذه هو أيضا آمث به

  ة على كتابة القرآن ؟هل يستفاد من هذه اآلية حترمي أخذا األجر 

  :.... الطالب



 اهللا؛ وليس من عندوليس من عند اهللا  ))؟ يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اهللا ((  :الشيخ 

ألن هنا ما هم عوقبوا على كتابة التوراة مثال لو   ؛إذا ما يستدل منها على حترمي أخذ األجرة على كتابة القرآن

لكن عوقبوا على أم كتبوا وقالوا هذا من عند اهللا وليس من عنده .  ؛كتبوا التوراة كما أنزلت ما عوقبوا عليه

   ال نأخذ اآلية الثانية؟.إبعد من الفوائد و ء يش هاطيب في

د على و الضمري يع )) قالوا (())  النار إال أياما معدودةوقالوا لن تمسنا من مجلة كذم على اهللا قوهلم: (( 

  نار اآلخرة نار اآلخرة، يعنون النار يعين  )) النار إال أياما معدودة ((يعين لن تصيبنا ،  )) لن تمسنا (( ؛اليهود

فما   ؛يعين إال أيام قليلة معدودة ؛ومعدودة مؤكدة للقلة أيضا يلنكرة للتقل )) أياما (( )) أياماإال  (( :وقوله 

هذه األيام  ؛كم؟ أربعني يوما   أعلم أا أيام عبادم العجلهذه األيام املعدودة ؟ املشهور وهو األظهر واهللا

لن متسنا النار إال هذه األيام فقط مث بعد ذلك خنرج منها وختلفوننا فيها يعين الرسول صلى اهللا  إا قالوا ؛املعدودة

فنحن نقول إقراركم على  ؛لكن حنن تصيبنا أياما معدودة فقط ؛فهم يقولون أنتم النار لكم ؛سلم وأمتهعليه و 

  أنفسكم مقبول ودعواكم اخلروج من النار دعوى ال بينة هلا 


